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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 7 zo dňa 5. 11.2015  

 

Požiadavka č. 144/7/2015 – vo veci monitorovania a pokutovania vodičov motorových 

vozidiel na Ul. Šrobárovej 

     p. Magdaléna Kovaľová žiada, aby mestská polícia monitorovala a pokutovala vodičov 

motorových vozidiel parkujúcich na chodníkoch na Ul. Šrobárovej. 

VMČ 7 žiada mesto zaoberať sa podnetmi p. Kovaľovej a o navrhovanom riešení, aj na 

základe požiadaviek poslancov, informovať VMČ 7. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP. 

 

Požiadavka č. 145/7/2015 – vo veci vybudovania  nábehov na Ul. Šrobárovej 

     p. Magdaléna Kovaľová žiada riešiť vybudovanie nábehov na ul. Šrobárovej medzi 

chodníkom a cestou, nakoľko mamičky s kočiarmi majú problém prejsť na druhú stranu 

chodníka cez cestu. 

VMČ 7 žiada mesto zaoberať sa podnetmi p. Kovaľovej a o navrhovanom riešení, aj na 

základe požiadaviek poslancov, informovať VMČ 7. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 

Požiadavka č. 146/7/2015 – vo veci vybudovania  prepojovacieho chodníka od vchodu 

Ul. Sibírska k parkovisku za kotolňou 

     p. Viera Zambová - vo vnútrobloku medzi ZŠ Sibírskou a bytovými domami Ul. Sibírska 

16 – 36 sa nachádza parkovisko za kotolňou. Pri prechádzaní okolo vchodu Ul. Sibírska 16 

z parkoviska/na parkovisko v čase zlého počasia ľudia zanášajú blato ku vchodu, nakoľko 

tam nie je vybudovaný  chodník. Žiada o vybudovanie prepojovacieho chodníka od vchodu 

Ul. Sibírska 16 k parkovisku za kotolňou. 

VMČ 7 žiada mesto zaoberať sa podnetmi p. Zambovej; riešiť dobudovanie chýbajúceho 

prístupového chodníka k existujúcej parkovacej odstavnej ploche. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 

strategického rozvoja. 

 



Požiadavka č. 147/7/2015 – vo veci výsadby stromov a vzrastlých kríkov na Ul. 

Sibírskej 

     p. Viera Zambová na Ul. Sibírskej žiada urobiť výsadbu stromov a vzrastlých kríkov, aby 

sa zachytávala stekajúca voda z brehu a nezamokrovala chodníky a terén okolo bytového 

domu. 

VMČ 7 žiada mesto zaoberať sa podnetmi p. Zambovej;  zakomponovať dosadenie stromov 

a kríkov podľa požiadavky a taktiež v nadväznosti na riešenie tých lokalít MČ 7, v ktorých 

táto výsadba s doplnením vzrastlej zelene nebola doposiaľ zrealizovaná. Toto doplnenie 

žiada realizovať v rámci náhradnej výsadby v najbližšom období (r. 2016). 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 

Požiadavka č. 148/7/2015 – vo veci osadenia dopravnej značky 

     p. Ing. Valentín Tomto žiada v obytnej zóne osadiť značku „Zákaz trúbenia“, nakoľko 

v čase konania svadieb v rímskokatolíckom kostole prichádzajúca kolóna aut so 

svadobčanmi hlasno trúbi a tým ruší pokoj obyvateľov Ul. Karpatskej. Privítal by trošku 

tolerantnosti voči  ľuďom bývajúcim v tejto časti Sekčova. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 

Požiadavka č. 149/7/2015 – vo veci opravy vstupov do bytového domu na Ul 

Karpatskej 11,12,13,14,15 

     p. Ing. Valentín Tomko - pri  bytovom dome Ul. Karpatská 11,12,13,14,15 žiada opraviť 

vstupy do bytového domu, nakoľko pri nepriaznivom počasí tam stojí zrážková voda a nedá 

sa vojsť a vyjsť do jednotlivých vchodov. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 

Požiadavka č. 150/7/2015 – vo veci deratizácie na Ul. Karpatskej a Jurkovičovej 

     p. Ing. Valentín Tomko - na Ul. Karpatskej sú premnožené potkany, kritické je to hlavne 

v zimnom období, keď potkany prehryzením poškodia káble v aute. Podobný problém majú 

aj na Ul. Jurkovičovej, kde sa potkany  nachádzajú okolo kanalizačných vpustov a smetných 

košov. 

VMČ 7 žiada mesto zaoberať sa podnetmi Ing. Tomka, najmä urgentne riešiť deratizáciu 

v lokalite MČ 7. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 

Požiadavka č. 151/7/2015 – vo veci opravy chodníkov na Ul. Karpatskej 1-7 

     p. Ing. Valentín Tomko žiada opraviť  a zasfaltovať rozbité úseky betónových chodníkov 

oproti stánku zmrzliny na Ul. Karpatskej 1-7. 

VMČ 7 žiada mesto zaoberať sa podnetmi Ing. Tomka a zapracovať požiadavky na opravu 

chodníkov, resp. poškodených úsekov.  

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 


